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 Το σωματείο «Φίλοι του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» και τα Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων (9 Ιουνίου), συνδιορ-

γανώνουν εκδήλωση με τίτλο: 

«Αρχεία… γιατί;» 

στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 

την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στις 19:30. 

 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: 

Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της 

Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 

Γεώργιος Δέλλιος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κοσμήτορας, 

Ελένη Μπενέκη, προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και 

Νέστωρ Μπαμίδης, διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας. 

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, στο φουαγιέ της αίθουσας διαλέξεων, θα φιλοξενηθεί η ψηφιακή έκ-

θεση αρχειακού υλικού «60 χρόνια Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας». 

 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων θεσμοθετήθηκε το 2007 από το Διεθνές Συμβούλιο των Αρ-

χείων και υιοθετήθηκε από την παγκόσμια αρχειακή κοινότητα ως ημέρα δράσης με στόχο την ευ-

αισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνώντων για τη σημασία των αρχείων. 

 Τα αρχεία αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες όλων των δραστηριοτήτων της κοινω-

νίας, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Πολλές από τις πληροφορίες που θεωρούνται τόσο 

σημαντικές ώστε να καταγραφούν σε κάποια χρονική στιγμή, είτε από έναν δημόσιο φορέα είτε από 

έναν ιδιώτη, αποκτούν προστιθέμενη αξία με την πάροδο του χρόνου και συνιστούν μιαν αστείρευ-

τη πηγή αυθεντικών πρωτογενών πληροφοριών, όταν έρχεται η ώρα -ή η ανάγκη- της μελέτης του 

παρελθόντος. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία αποτελούν διαφορετικές ψηφίδες του ίδιου ψηφιδω-

τού, απαραίτητες εξίσου για την ολοκλήρωση της αναπαράστασης που αφορά μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ακόμη κι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 

 Τα αρχειακά τεκμήρια, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα στη μοναδικότητά τους, αποδει-

κνύουν τις πράξεις μας, προστατεύουν τα δικαιώματά μας, μαρτυρούν για το παρελθόν μας και α-

ποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον μας. 
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